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en deg i postkassen. Vi har også fornyet web- og facebook
Leder
sidene våre i løpet av året, og vi har mer enn 700 følgere
på Instagram.

ot slutten av året er det naturlig å se
litt tilbake på vårt første år som offisiell
raseklubb, og samtidig tenke på hva
vi håper og ønsker for 2018.

Vi har nå ca 350 medlemmer, for et år siden hadde vi 200.
Så vi har faktisk fått til veldig mye – på mange områder,
mer enn vi hadde trodd vi skulle få til. Vi har god grunn
til å se lyst på 2018!

Vi har gjennomført vår første utstilling, i Vestby i juni.
Dårlig værmelding i forkant, men sol når utstillingen
åpnet og det ble et flott arrangement med 70 deltagende
hunder. Neste år skal vi ha to offisielle utstillinger, med
utdeling av StorCert i juni – PM ser du i dette nummeret
av Whippetmagazinet. Spennende utvikling!

Samtidig er det selvfølgelig områder vi skal bli bedre på.
Vi ønsker å forbedre distriktsrepresentasjonen, både med
flere distriktskontakter, og vi må fra styret og komiteene
bli bedre til å legge til rette og støtte opp om dette arbeidet.
Vi har ikke fått til alt vi tenkte om LureCoursing (LC).
Vi har gjennomført endel treninger og lisensløp, og
whippetsprinten ble en suksess – men vi har ikke fått
vår rettmessige plass i Norsk LureCoursing Komite.
LC sporten forvaltes av de raseklubbene som kan delta
– og vi er en av dem – og vi har tro på at vi skal komme
i en bedre posisjon i 2018. LC er en viktig sport for
Whippet, og vi har mange entusiastiske og dyktige utøvere i klubben. Vi må få opp aktivitetsnivået, slik at vi
får gode muligheter både for de etablerte og ikke minst
for de mange som gjerne vil prøve dette!

Vi gjennomførte Whippetsprint for andre gang, denne
gangen på Moelv. Også her ca 70 deltagere, fint vær og
meget god stemning. Dette er nå en tradisjon!
Vi har fått vårt første agilitylag, som fra nybegynnerstart har oppnådd fine resultater. Dette er en relativt ny
sport for whippet, men det er tydelig at det er en sport
der whippet kan hevde seg!
Våre distriktskontakter har hatt flere arrangementer,
både på egen hånd og med støtte fra klubben. Det er
alt fra kurs i LC, massasje, spor osv til hundetreff med
vafler og tur. Dette er meget populære tiltak, og det er
mange som etterlyser flere arrangementer, flere steder.

Den viktigste begrensningen for å få til alt det våre
medlemmer etterspør er personer – ja, nettopp du som
leser dette! Ingenting gjør seg selv! Vi som sitter i styret og komiteer vil gjerne bidra og støtte, og kan hjelpe
til på mange områder – men til syvende og sist er det
aktive medlemmer som sikrer at vi får gode og interessante tilbud til alle våre medlemmer over hele landet.
Dersom du har en god idé, vil være med i en komite,
eller noe du brenner for – kontakt en av oss (se innsiden for
navn) – eller send en mail til post@whippetklubben.no.
Kanskje vi kan få til noe sammen?

Vi har ferdigstilt og levert RAS-dokumentet (Rasespesifik Avls Strategi), og fått meget positiv tilbakemelding
fra NKK på innhold og kvalitet.
Vi deltok med stand på Rasetorget under Dogs4All for
første gang – og vi kom vi til finalen for beste rasestand!
Vi har gitt ut 4 nummer av Whippetmagazinet, med
reportasjer fra aktiviteter, informasjon om whippet
i lek og arbeid, og ikke minst informasjon om helse,
sykdommer og avl. Og masse flotte bilder av whippet!
Dette nummeret er det første som vi sender i papirutgave
til alle medlemmer, vi er stolt av bladet og synes det gjør
seg best i trykket versjon! Når vi legger budsjettet for
2018 vil vi prøve å finne rom til å sende bladet hjem til

Til slutt ønsker jeg en riktig god jul til alle
whippetentusiaster – og til alle whippeter!
Hilsen
Per Haakon Vestby
Leder i Norsk Whippetklubb
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Norsk whippetklubb informerer

Norsk whippetklubb informerer

Papirutgave av whippetmagazinet

Har du en whippet som har blitt champion?

Dette er selvfølgelig fordi det er veldig mye rimeligere å sende som digital fil
enn å trykke det og så sende det via posten. Vi er en nystartet klubb og vi vet
ikke hvordan økonomien blir før vi ser hvor mange medlemmer vi får

Vi skal være stolt av våre whippets, i Norge holder rasen gjennomgående høy kvalitet.

De 5 første Whippetmagazinene har blitt sendt som PDF-fil via mail til alle våre
medlemmer. Det du sitter med i hånda nå er den først utgaven som et rykket
og sendt ut pr. post

Vi har allikevel valgt å trykke opp et lite opplag av de 5 første, slik at de som
ønsker Magazinet i papirutgave har muligheten til å bestille. Dette vil da koste
kr 95,- inkl. porto pr. blad. Alle de 5 første utgavene er pr. idag tilgjengelig.
Send en mail til salg@whippetklubben.no, merk mailen med “Bestilling blad”
- skriv navn, adresse, postnr./sted, mobilnr. og e-postadresse og fortell
hvilket blad du ønsker å bestille.

Vi ønsker å hedre norsk-eide whippets som har blitt champions. Vi ønsker
ikke bare å hedre de som har blitt champion i Norge, men også i andre land,
inkludert Nordisk og Internasjonal champion. Dette gjelder innenfor alle grener.

I denne forbindelse trenger vi bilder. Størrelsen på bildene må være
minimum 15 x 10 cm (liggende format). (300 dpi)
Send inn bildene til redaksjonen@whippetklubben.no
Husk å skrive navn på hunden og eier.

OBS!
Husk å fornye medlemsskapet i Norsk Whippetklubb og NKK
over nyttår (etter 3. januar).

bidrag til whippetmagazinet
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Redaksjonskomiteens største ønske for 2018 er å få inn en
person med erfaring fra salg/kommunikasjon som kunne være
den som hadde ansvar for innsalg og kontakt med både oppdrettere
og kommersielle med tanke på annonser i Whippetmagazinet.
Er du interessert - ta kontakt med redaksjonen@whippetklubben.no

bb

petklu

Whip

Vi ønsker å opprettholde et whippetmagazin med variert innhold. For å
klare dette er vi avhengig av bidra fra DEG som har whippet. Bilder, små
eller store historier om turer, opplevelser, ting som opptar deg osv. Du
som skriver behøver ikke å tenke på utseende. Redaksjonen tar helst
imot tekstfiler og løse bilder, som vi så brekker om slik at de passer inn i
formatet til Whippetmagazinet. Alle som bidrar vil før magazinet er ferdig,
motta sitt bidrag til korrektur.
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Norsk Kennel Klubs

etiske grunnregler for avl og oppdrett*

1.

Avl og utvikling av hunderaser
skal baseres på langsiktige mål og
sunne prinsipper slik at avlen fremmer
god helse, godt temperament og rasetypiske bruksegenskaper.

Avl og oppdrett av rasehunder er et viktig fundament i Norsk Kennel Klubs virksomhet. NKKs formålsparagraf (§1-2) lyder:
NKK har til formål å ivareta hundens og
hundeholdets interesser i Norge, samt å
bidra til å fremme positive aktiviteter med
hund og utviklingen av den enkelte hunderase. NKK skal også arbeide for etisk
og praktisk riktig behandling av hunder,
og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard
og rasenes sunnhet.
Oppdretternes seleksjon og kombinasjon
av avlsdyr danner grunnlaget for utvikling
av hunderasene. Målet i hundeavlen er
funksjonelt friske hunder, med en rasetypisk konstruksjon og mentalitet, som kan
leve et langt og sunt liv til glede for seg
selv, sine eiere og samfunnet. Genetisk
variasjon er en forutsetning for utvikling
av rasene og hundenes mulighet til å tilpasse seg samfunnets krav.

Det skal ikke foretas paringer mellom
søsken, far/datter, mor/ sønn eller tilsvarende tette paringer1. Halvsøs- kenparinger eller paringer med tilsvarende
innavlsgrad bør unngås2. Innavlsgraden
beregnes på grunnlag av en 5 generasjoners stamtavle3; ved bruk av importer
brukes de stamtavleopplysningene som
er tilgjengelig i 3-5 generasjoner.

(DNA-testresultat a sert) bør brukes med
forsiktighet. Tisper skal ha alle forutsetninger for å bære frem, føde og oppfostre valpene på en optimal måte. Af- sert
hund kan bare pares med hund som har
DNA-testresultat fri, slik at det ikke fødes
valper som blir syke.

6.

Oppdretter plikter å følge NKKs regler vedrørende avlsrestriksjoner
for å redusere forekomsten av arvelige
sykdommer. Hunder som benyttes i avl
må oppfylle alle formelle krav som stilles
av NKK for å få valper registrert etter
seg. Avlskravene fra den aktuelle raseklubben bør overholdes.

3.

Oppdretteren må drive sitt oppdrett
med de nødvendige kunnskaper
om rasen, raselinjer, hundehold, avl og
oppdrett, samt arbeide for å ivareta og
utvikle den aktuelle rasen gjennom valg
og kombinasjon av avlsdyr. Tispeeier bør
sørge for at tjuvparing unngås. Paringer
mellom to hunder med fargen merle,
droplet, harlekin (hunder med genotype
Mm) skal ikke foretas. Paring skal foregå
på en måte som ivaretar hundenes
velferd.

4.

Oppdretteren må sikre gode
mentale og fysiske vilkår for avlsdyrene. Så lenge valpen er hos oppdretteren, må han sikre et miljø som gir valpen en god fysisk og mental utvikling og
garanterer god sosia- lisering. Den enkelte rase skal behandles og følges opp
utifra de forutsetninger og behov som er
spesielle for rasen.

Avl og oppdrett må foregå på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte, i overens- stemmelse med NKKs avlsstrategi
og etiske grunnregler.

5.

*Vedtatt av Norsk Kennel Klubs Hovedstyre 22.05.2008,
revidert 08.12.2009. Tillegget i pkt 2 samt forandring i pkt
7, første strekpunkt , gjelder fra 01.07.2010. Oppdatert
etter HS-vedtak 21.06.2012 (tillegg nest siste setning
pkt 3). Siste del av pkt 5, 2. avsnitt samt endringer i pkt
7, strekpunkt 3-8 er vedtatt av HS 25.05.2016 og gjeldende fra samme dato. Tillegg i pkt 3, siste setning, er
vedtatt av HS 14.12.2016.
Reaksjonsmåter for brudd på grunnreglene er vedtatt av
HS 11.11.2011.

2.

Avlen må tjene formålet med
å bevare og fortrinnsvis utvide
den genetiske variasjonen i rasen. Matadoravl og sterk innavl bør unngås.

1 Paring mellom søsken, far/datter, mor/sønn eller tilsvarende tette paringer = paringer med innavlsgrad lik eller høyere enn 25,0%.
2 Halvsøskenparinger eller paringer med tilsvarende innavlsgrad = paringer med innavlsgrad lik eller høyere enn 12,5%
3 Med 5 generasjoners stamtavle menes valp og 5 ledd bakover
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Bare funksjonelt friske hunder
skal brukes i avl. Det pålegges enhver oppdretter som velger ut hunder til
bruk i
avl å avgjøre hvorvidt den aktuelle hunden er mentalt og fysisk skikket for avl.
Resultater fra DNA-tester for arvelige
syk- dommer skal først og fremst brukes
for å unngå å avle syke hunder. Ved autosomal recessiv nedarving kan derfor
en bærer kun brukes dersom den pares
med en hund som er fri for det sykdomsfremkallende genet. Hunder som er homozygote for den aktu- elle sykdommen

7.

9

Oppdretter må følge god kynologisk
skikk i avlsarbeidet.

•
		
		
		
		

Tispen skal være minst 18 mnd på
paringstidspunktet. Dersom rase
klubben anbefaler at tispen bør være
eldre enn 18 mnd ved første paring,
bør dette overholdes.

•
		
		
		

Hvorvidt en tispe kan pares på to
påfølgende løpetider, vil være 		
avhengig av alder, kondisjon, antall
valper og løpetidsintervall. Dersom

		 Det anbefales å benytte NKKs
		 Kjøpeavtale som kan hentes fra
		 www.nkk.no eller fås ved henvendelse
		 til NKK. Selger forplikter seg til å
		 opplyse om helsetilstanden i rasen
		 og i valpens nærmeste familie.
• Ikke overlat til kjøper valp med skade
		 og/eller sykdom eller feil i henhold
		 til rasestandarden (fargefeil, hale
		 knekk etc) uten at det i Kjøpeavtalen
		 er gjort uttryk- kelig oppmerksom på
		forholdet.

		 en tispe har to kull i løpet av ett år,
		 skal det gå minst ett år før neste valpekull
		 fødes.
• En tispe skal ikke ha mer enn 5 kull
• En tispe skal ikke pares ved for høy
		 alder, og rasespesi kke hensyn skal tas
•
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Som hovedregel bør en tispe ikke
pares etter fylte 8 år. Dersom en
tispe pares etter fylte 8 år skal hun
undersøkes av veterinær før paring.
Et eget skjema med veterinærattest
skal vedlegges registreringsanmeldelsen og skal ikke være eldre
enn en måned ved paring. På veterinærattesten skal det fremgå at veterinær
ikke fraråder paring. Skjemaet er
tilgjengelig på www.nkk.no

• En tispe kan maksimalt føde ett kull
		 etter fylte 8 år.
• En tispe uansett rase skal ikke pares
		 etter fylte 9 år.
• En tispe bør få sitt første kull før fylte 6 år.
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Ved salg/overlatelse av hund skal
opp-dretter være kritisk og nøye i
valg av kjøper og veilede vedkommende
både generelt som hundeeier og i spesielle
forhold ved rasen som må ivaretas.

•
		
		
		
		

Ved salg av valp og/eller inngåelse
av avtale med spesielle betingelser
skal kjøper gjøres uttrykkelig oppmerksom på betydningen av betingelsene
(avlsrett, fôrvertavtale, eierforhold etc).

•
		
		
		
		
		

Ved salg av valp skal det vedlegges
vete- rinærattest som ikke bør være
eldre enn 2 uker. Valper skal ikke leveres
før de er 7-8 uker gamle og de skal
være behand- let mot innvollsparasitter
etter gjeldene anbefaling.

•
		
		
		
		
		

Ved salg av valp skal oppdretter
sørge for at valpen snarest mulig blir
registrert i Norsk Kennel Klub og
overlate registreringsbeviset til kjøper
dersom annet ikke er avtalt i henhold
til skriftlig avtale.

9

Aldri gi usanne opplysninger om
oppdrett og i alle henseender
etterleve Norsk Kennel Klubs lover og
bestemmelser.

• Det skal benyttes skriftlige avtaler som
		 er underskrevet av begge parter.

» Brudd på disse regler vil kunne medføre en eller ere av følgende reaksjoner: Kullet blir
ikke registrert, valpene registreres med avlssperre, tidsbegrenset avlsforbud for kullets
mor og/eller disiplinærreaksjoner.

Vi ønsker våre valpekjøpere og hundevenner
en riktig god julefeiring
fylt med haraball og moro!

Vilje og ve
10
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Dogs4all Skandinavias største hundemesse ble holdt på Norges varemesse i
Lillestrøm 17- 19 november. I løpet av helgen hadde over 7000 hunder og 26 000
mennesker vært innom messen.
Lørdag hadde whippetene oppmøte i hall B. Allerede tidlig på morgningen begynte
Whippet entusiaster å samle seg rundt ring 14 og 15. Alle klare for en dag med
hund i fokus. Samtidig sosialt samvær med likesinnede og ikke minst for å møte
venner og bekjente. Grunnlaget for en vellykket dag er allerede lagt når så
mange møtes rundt en felles aktivitet. Med 55 tisper, 42 hanner og 8 valper kan
ventetiden bli lang, men utenfor ringene gikk praten livlig og latteren satt løst. Gode
historier ble utvekslet, tips og råd ble delt. Selv ventetiden i ringene ble brukt til
livlig prat. Alt i alt ble dette en flott dag, med mange flotte hunder i ringen og flinke
dommere.
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Lørdag deltok Norsk Whippetklubb i Raseparaden.
Vi var så heldige å få samlet en liten gjeng med 8 whippeter, som gode
representanter for rasen. Her fikk vi vist frem ulike fargekombinasjoner og
aldersgrupper. Imponert over de yngste som deltok og hundene, det ble mye
venting når vi var siste rase ut. Tiden gikk heldigvis fort i godt selskap. Veldig
morsomt å kunne vise frem rasen våres på denne måten.

17

Whippetklubben viste seg frem på
Rasetorget under Dogs4All, med
egen stand.
Første gang for mange av oss –
og det viste seg at vi lærte mye
underveis! Allerede da Sarah og
jeg møtte opp torsdag ettermiddag
med første omgang utstyr oppdaget
vi at standen bare hadde bakvegg
– og ikke strøm! Heldigvis ble det
levert på timen da vi fant ut hvor det
skulle bestilles.
Jorunn hadde gitt oss gode råd om
møblering, og bidratt med valpebur,
bilder og en blytung betongwhippet,
som Hanne og jeg hadde med
sammen med øvrige møbler vi tok
med hjemmefra. Og utpå kvelden
dukket Chris og Geir opp og hjalp
til med innredningen – og hentet
gulvteppe fra bobilen sin, vi hadde
jo ikke tenkt på hvor hardt betonggulvet er å stå på! Da vi fikk TV på
plass, og satt i gang visning av de
ca 400 whippetbilder vi hadde fått
tilsendt, ble standen både hyggelig,
inviterende og interessant.

Og takk til Kristin Hoff for whippetpepperkaker – de slo godt an, og jeg
tror vi kunne selge pepperkakeformene også!
Mange barn fikk kose seg, og gå en
liten tur med Louis og Tara, som vi
hadde på standen – noen fikk også
prøve agility med Louis på den
demo-banen Oslo Hundeskole
hadde like ved.
Takk også til de tålmodige hundene
som i timevis hilste på masse
hyggelige mennesker.
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Og jeg tror faktisk at en av de som
ønsket seg whippet gjorde konkret
avtale med oppdretter i løpet av helgen!
Mange vil også ha mer informasjon
om klubben, og vi fikk en håndfull
nyinnmeldinger – og flere kommer,
vi delte ut vår informasjonsbrosjyre
(varm – rett fra trykkeriet). Takk til
Tonje Heimdal for nattarbeid for å få
den ferdig, og til Stein-Ole Kjær for
å få den trykket i expressfart fredag
morgen!

Vi hadde en jevn strøm av folk gjennom hele helgen, mange medlemmer kom innom for en prat og en
kopp kaffe. Noen kom med ønske
om informasjon om whippet, noen
ønsket seg eller hadde planer om å
anskaffe whippet – timene gikk fort
med veldig mye hyggelig prat!

Vi deltok også i raseparaden både
lørdag og søndag, og viste frem et
utvalg whippet for et stort publikum.
For mange var jo også utstillingen
det viktigste – og det var mange
gode resultater. Spesielle gratulasjoner
til Jorunn Jenssen og Utzon’s Admiral
von Schneider (Nick) som gikk til
topps i Beste Veteran!

Stor takk til Sarah Christensen, Kathrine Lesaca Johansen, Henriette
Nielsen, Jorunn Jenssen, Ivan Jenssen,
Chris Hagenes, Geir Wathne og
Hanne Feydt von Benzon som rigget
standen og bemannet standen sent
og tidlig.

Alt i alt – en ganske travel, men veldig
hyggelig helg!
Per Haakon Vestby
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whippet og katt

reagere på 4 nysgjerrige Whippeter. Men
det gikk bare en liten stund, så var han
en del av flokken. Allerede samme kveld,
gikk kattungen, Timmie, og la seg rett
ved hundene i sofaen. De var selvfølgelig
veldig nysgjerrige på det nye familiemedlemmet. Men veldig forsiktige, og etter et
par dager var han en av flokken. Og han
søker kontakt med de. Selv om vi har
en annen voksen katt, så er Timmie mest
sammen med hundene.

Av Kathrine Lesaca Johansen

Jeg ser at dette spørsmålet dukker opp
med jevne mellomrom på forskjellige
grupper på facebook. Tenkte jeg ville
skrive litt om mine egne erfaringer rundt
dette. Vi hadde katt før vi fikk Whippet i
hus. Og har hatt 2 og 3 katter sammen
med Whippetene våre. Dette har stort
sett gått veldig bra. Mitt inntrykk er at de
aller fleste Whippeter går fint sammen
med sine katter, i familien, og inne. Men

Hundene må få tydelige beskjeder om
hva som er greit og ikke. Våre får ikke
lov til å løpe etter kattene inne. De kan gå
etter de og snuse osv.
Men girer de seg opp,
får de beskjed om at
det ikke er greit. Vi har
også en grind øverst i
trappa til andre etasje.
Så har kattene sitt fri
område oppe. Kattematen settes i andre
etasje, for den smaker
helt fantastisk bra.
Så Whippet og katt
kan gå helt fantastisk
bra sammen. Men det
kommer selvfølgelig også an på individene
- og man må bruke en liten stund på
tilvenning.

ute kan det nok hende de vil løpe etter
de. Men vi har også vært nødt til å omplassere en hund. Fordi denne hadde
et så stort jaktinstinkt og ble så giret på
katt, at hun rett og slett blokkerte alt annet. Og akkurat hun stresset veldig inne,
fordi hun visste at kattene var i andre
etasjen. Det ble såpass ille, at vi måtte
ta den tunge avgjørelsen og la henne bo
i et hjem helt uten katter. Det var så
absolutt det beste for henne.
Heldigvis har de andre våre vært veldig
fine rundt katter.
Vi fikk en ny kattunge for 2 uker siden.
Jeg var veldig spent på hvordan dette
lille nøste på knappe 500 gram, skulle
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Dommerpresentasjon Whippetspesialen 2018
Arnaldo Cotugno

I was born in
Napoli in Italy
on February
6th 1972. As
a young boy I
moved to live
with my three
aunts.
They were living
in the upper
part of Naples
on the Posillipo Hill in an old country house.
This house who was surrounded by a big
garden where my aunts were keeping farm
animals. I spent all my free time watching
and helping my aunts with their animals.
They taught me a lot about breeding.
My first dog was a German Shepherd
named Alex. He followed me in my
adventures for many years.
Fascinated by art and beauty I decided to
become an architect. Studying architecture
I discovered the influence of purebred
dogs in art. Some of the oldest and most
beautiful paintings were of Sighthounds.
I believe my love for whippets started
already than. At the and of my student
years my companion was an Dalmatian
named Kevin.
On a sunny afternoon I was walking true
the park of Virgiliano my Kevin and there
was a girl in her early twenties playing
with an Afghan Hound, a Great Dane and
a whippet. It was love at first sight. This
is how I met my wife Annalisa. Our first
whippet joined us in a year.
Before we began to breed under our prefix
we had few litters of dachshunds and whippets. Soon we were taken by the whippets
and the story of Sobresalto began.
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I would like to mention two people that I
can call mentors: Baron Piero Renai della
Rena (dei Rufolo) and Mr Bo Bengtson
(Bohem). They had a big influence on
me with their enormous knowledge.
In the 2000 I became a board member of
the regional kennel club “Gruppo Cinofilo
Partenopeo” that covers the territory of our
home area and is one of the members of
ENCI (Italian kennel club). This was my
first official assignment in a kennel club.
The same year I won for the first time the
title WW with a dog owned by me and
his daughter who was bred by me won
the Res. WW. Her name was Sobresalto
Don’t Cry for Me.
In 2004 I started to work for a magazine
called “Baraka Book” with my friend
Roberto Forsoni. He needed help with
all the publishing work and AD collecting.
Together we did few numbers until the
last issue in 2006. In the same year I was
nominated as a member of the board of
the Italian Sighthound Club – Club del
Levriero – and I transformed the old
Baraka Book in the new club magazine
called “Levrieri” That I still publish twice
a year.

In 2006 I was campaigning our famous
BISS CH Sobresalto Jamiroquai who
went BISS at the Whippet Specialty in
Skokloster in Sweden. The same year in
France he won the title at the National
d’Elevage. Jamiro finished his career by
winning Veteran BIS #1 at the World dog
Show in Paris 2011. He was “The Special
One” He passed away last year but he
can be traced in mostly of our dogs.
In the past years we did some imports for
our breeding program. I think the one that
really made a big impact in our kennel is
BISS Ch Am Festiva’s Been There Done
That. His name tells everything.
By now I have judged two open shows: one
was at the Whippet Specialty in Germany
and the next time I judged Sweepstakes at
the West Specialty, in Silverado, CA - US.
I started with my FCI judging education in
2012 and I become officially a judge for

Whippets in the summer of 2015. I added
to my list Italian Greyhound, Borzoi, Greyhound, Saluki, Afghan, Irish Wolfhound,
Dheerhound and Azawakh … and all the
Dachshounds.
I judged some dog shows in Italy naturally,
between Nationals and Internationals.
Between my best appointments I judged
in order, National Whippet Specialty
in Sintra (Portugal) an amount of 38,
around 200 whippets at Victoria Whippet
Specialty in Melbourne (Australia) and
75 female 70 males at Whippet National
Specialty in Tammela – Mustiala (Finland).
I very match enjoyed my appointments
and I can’t wait for the new year and the
next appointments.
During all those years I have met many
dogs and also many people that shaped
my life. Many of them taught me a lot
about life. I raise a glass to them and to
the others that are jet to come.

“Dogs are our link to paradise. They don’t know evil or jealousy or discontent. To sit with a
dog on a hillside on a glorious afternoon is to be back in Eden, where doing nothing was not
boring - it was peace“.
Milan Kundera

Napoli is located in the south of Italy and getting to the most important shows in Central
Europe or even further means driving at least
1000 km. But I am trying to show my dogs
abroad as much as possible. We are present at all the most important specialty’s, WDS
and EDS where we do pretty good! We have
bred many champions, coursing champions,
World and European winners. Dogs of our
breeding are spread around the world and are
very successful in the show rings and also in
the whelping boxes.
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norsk whippetklubb’s
spesialutstilling 2018

det deles ut stor-cert tilsvarende NKK-cert
Søndag 3 juni 2018 (dagen etter NKK Drammen)
Sted: Vestby Hyttepark, Hytteveien 11, 1540 Vestby
med mulighet for leie av hytter i forskjellig størrelser,
og oppstillingsplass for bobiler/vogner.
		
Dommer voksne: Arnaldo Cotugno (Sobresalto) Italia
Dommer valper: Annalisa Rovani (Sobresalto) Italia
Valpeklasser: 		

4–6 mnd og 6–9 mnd

Juniorklasse: 		
Unghundklasse: 		
Åpen klasse: 		
Bruksklasse
Championklasse
Veteranklasse: 		

9 – 18 mnd
15 – 24 mnd
fra 15 mnd
fra 8 år

Øvrig bedømmelse: Beste hode - Beste bevegelse
- Beste par - Beste generasjon
		
Valper : kr 250,		
Voksne: kr 375,		
Halv pris fra tredje hund
		
(ikke valper)
		
Påmelding via “Min side” nkk.no:

Vestby Hyttepark , Ski

For bestilling av hytte, leilighet bobilplass etc. kontakt Vestby Hyttepark direkte, enten via
internett eller på tlf.: +47 64 95 98 00.
Oppgi rabattkode: Wippet2018 ved bestillingen og få 50,- pr døgn rabatt på leie av
boenheten. (Gjelder ikke for campingvogn/bobil)
Vestby Hotell og Gjestegård ligger sentralt men landlig til ved E6 i Vestby.
Vi har utleie av leiligheter, hybler og hytter i forskjellige størrelser. Vi kan også tilby
Hotellrom med og uten minikjøkken til en rimelig pris ( alle våre Hotell rom har gratis
wifi og tv).
De fleste av våre enheter inneholder utstyrt kjøkken, stue og flislagte bad med wc og
dusj. Sommertid har vi stor grillplass samt leke og ballplass.
Fra Vestby Hotell og Gjestegård er kort vei til mange fine ferietilbud. Norges Nye
Outlet Village finner du i gangavstand fra oss og det er kun 10 minutter med bil til
Tusenfryd. Det er også kort vei til kystperlene Son, Drøbak, Oscarsborg Festning og
de mange badestrendene langs fjorden.
Avstand til Sveriges grense (Svinesund) er ca. 40 minutter.
Vi har egen Kafe / Pizzeria på plassen som i tillegg tilbyr enkle lunsj og middagsretter.
Vestby Hotell og Gjestegård har eget vaskeri og vi tilbyr utleie av sengetøy og håndklær.
Velkommen til ett trivelig opphold hos oss.

For evt. informasjon: +47 928 82 882 (Kirsten Landsverk) eller
+47 909 19 175 (Jorunn Jenssen)
Siste påmeldings/betalingsfrist frist : 7. mai 2018
Påmelding er bindende.
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epilepsi hos hund
av Veterinær Rannveig Boman

Epilepsi er karakterisert av gjentatte anfall forårsaket av unormal aktivitet i hjernen.
De fleste hunder får sine første anfall når de er mellom 1-5 år. Noen raser er predisponert. Hvis årsaken til anfallene finnes utenfor hjernen (hjertesvikt, leversvikt ,
forgiftning e.l) kalles det ikke epilepsi, men symptomene kan likne. Det er derfor
viktig å utrede enhver pasient med kramper/anfall slik at riktig diagnose kan stilles og
spesifikk behandling settes i gang.

Vil hunden kunne skades av anfallene?
Ved kortvarige anfall er det lite sannsynlig at hunden skades. Det hender hunder biter
seg i tungen, men det er sjelden farlig. Ved anfall som varer mer enn 5 minutter kan
det oppstå skader i hjernen. Dyrlege skal alltid kontaktes dersom hunden har slike
langvarige anfall, eller flere korte anfall i løpet av en dag.
Når er epilepsi en lidelse som skal behandles?
Hunder som har få anfall i løpet av et år, og hvor anfallene er små (kortvarige) trenger
normalt ingen behandling. Dersom hunden har mange anfall etter hverandre, eller
langvarige anfall, blir den sannsynligvis satt på behandling.

Hva skjer under et anfall?

Hvordan stilles diagnosen?

Epilepsianfall inndeles i 3 faser:

Hunden skal sjekkes nøye klinisk og nevrologisk. Det er lurt å ta kontakt med en veterinær med kunnskap og interesse for nevrologi. Det bør tas blod- og urinprøve for
å lete etter indremedisinske årsaker til anfallene. Det kan være aktuelt å ta røntgen
eller ultralyd dersom den kliniske undersøkelsen tilsier det. Det blir også mer vanlig å
ta MR eller CT scanning av hjernen hos hunder som har epileptiforme anfall. I mange
tilfeller vil prøveresultatene være normale og diagnosen epilepsi stilles ut i fra hundens symptomer og fordi det ikke er noen annen forklaring på anfallene.

1) Tiden rett før anfallet: Hunden merker at et anfall er på vei. Noen søker kontakt,
		 andre gjemmer seg eller virker engstelige. Mange eiere vil etterhvert gjenkjenne
		denne fasen.
2)
		
		
		
		

Selve anfallet: Denne fasen varer normalt under 2 minutter, men det virker ofte
lengre. Ta tiden! Noen hunder vil legge seg flatsides og ha kramper i hele kroppen.
Andre kan ha kramper bare i en labb eller en del av hodet. Noen hunder vil
tisse på seg, kaste opp eller lage unormale lyder under anfallet. Det typiske er
at anfallene er identiske hver gang.

3) Tiden etter anfallet: Noen hunder er helt utslitt og desorienterte, andre får
		 enorm matlyst/drikkelyst. Noen hunder virker redde/stresset, eller kan bli
		 aggressive. Noen hunder er helt normale etter anfallet.
Når oppstår anfallene?
Det vanlige er at anfall oppstår under hvile/rett etter søvn, ofte på kvelden. Epileptiske anfall forekommer ikke under aktivitet (da er det annen sykdom)!! Det er derfor
ikke farlig å fortsette å bruke hunden aktivt selv om den har epilepsi. Det er vanlig at
hundene utvikler et mønster i anfallene sine, slik at eier ofte vet når anfallene pleier
å komme.
Hva skal jeg gjøre når hunden min har et anfall?
Oppfør deg rolig! Du kan ikke få hunden ut av et anfall, men du kan passe på at den
ikke skader seg ved f.eks å falle ned fra noe. Pass også på at den ikke skader deg
(ikke forsøk å dra tungen ut av munnen den – den kan bite uten å mene det)
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Hva slags behandling benyttes?
Det vanligste er å starte med tabletter som kalles Fenemal. Disse skal gis to ganger
daglig på så faste tider som mulig. Mange hunder blir veldig slappe/sjanglete og få økt
mat/drikkelyst de første 14 dagene av behandlingen. Disse bivirkningene er vanligvis
forbigående og eier skal ikke forandre hundens dosering uten å snakke med veterinær. 2-3 uker etter medisinoppstart skal hunden til kontroll. Da tas det en blodprøve
for å kontrollere om medisindosen er riktig. Når dosen er riktig justert og dersom hunden fungerer greit kontrolleres den årlig med blodprøver. Ved anfallsøkning eller tegn
på sykdom må veterinær kontaktes. Det er viktig å forstå at hunden sannsynligvis
aldri vil bli helt anfallsfri, men at frekvensen og alvorlighetsgraden av anfallene avtar.
Det finnes også andre medisiner som kan benyttes ved epilepsi.
Kan man avslutte behandlingen hvis hunden blir helt symptomfri?
Det er ikke anbefalt å avslutte behandlingen fordi det da viser seg at anfallene kan bli
vanskeligere å medisinere igjen senere dersom anfallene skulle starte igjen. I tilfeller
der det er ønskelig å avslutte behandlingen skal dette gjøres i nøye samråd med
behandlende veterinær.
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Livet i valpekassa,

-en følelsesmessig berg og dalbane når matmor er en hønemor.
Av Hilde Mari Viola Jensen
Det var ikke lenge før Charmy begynte
vise tegn på at noe var på gang. Hun ble
klengete og kvalm. Visst kunne det være
innbilt svangerskap, men heldigvis var
det puppies being made. På ultralyd fikk
jeg se 6 små blærer og det kjentes godt
å være helt sikker.

Denne sommeren og høsten har for det
meste handlet om parring, drektighet
og valper. Vi reiste fra nord norge til sør
sverige for parring i juli. Et helt år var
det planlagt dette kullet vi skulle ha med
Charmy og Spader.
Vi hadde god tid tenkte vi, 6 dager skulle
vi være der. Fra dag 11 - 16 i løpetida. De
utkårede foreldre hadde andre planer.
Charmy flørtet og flørtet hver eneste dag
for å sjarmere prinsen sin. Men han lot
seg ikke lokke. Så bydende som Charmy
var på godsakene, så begynte vi lure
på om Spader rett og slett ikke ville ha
henne? Men så, 30 små minutter før vi
skulle reise hjem, da var tiden inne tenkte han, og jammen fikk prinsessen sin
prins på kroken.

Charmy vokste jevnt og trutt i omfang, og
når kvalmen var over kom ulvehungeren
og mas om mat hele tiden. Hun fikk spesielt lyst på banan, av alle ting.
Nå var det tre år siden forrige valpekull,
og som den hønemor jeg er, føltes det
som alt var glemt. Frem med alle bøker
om drektighet og valper, og artikler jeg
hadde fra før. og tenk om det var skjedd
noe nytt som var viktig å vite om, her
måtte det leses og googles og finne nye
artikler fra land og strand. Hva var anbefalt og ikke, noe nytt i forskning på ulike
ting som påvirket drektighet og oppveksten? Tankene kretset om mulig enda mer
rundt hund, hund, og hund hele døgnet.
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Etter hundepass en søndag kveld, kom
jeg hjem og fant ut at en hel plate 70 %
mørk sjokolade var blitt spist opp av en
av de firebente... Og mistanken falt først
på den minst matkritiske for tiden, den
høydrektige Charmy.. Tårene kom, var
det slik dette skulle ende, å miste både
Charmy og valpene i sjokoladeforgiftning. Tiden gikk sakte mens veterinær
åpnet dyreklinikken kl 21.00 søndag
kveld, og jeg sto der med 6 mulige
mistenkte som skulle få sprøyte med brekningsmiddel. Alle måtte sjekkes. Å joda,
vår sterkeste mistenkte var synderen. Og
hun hadde ikke delt med noen. Groggy dro

litt tid, og hønemor telte minuttene. Den
kom ut med baken først, og Charmy lot
oss alle få høre høylytt hva hun syns om
sånn fødsel. Heldigvis kom de neste lett
på rekke og rad. Når vi trodde siste var
ute, ventet vi bare på siste morkaka, men
det pluppet ut enda en valp. Så med en
gang at den var litt mer blå i slimhinnene
enn de andre, og den surklet i lungene.
Jeg prøvde å få ut fostevannet i lungene,
men fikk ikke ut alt. Veterinær ville ikke
gjøre noe. Mente den kunne komme seg,
og at det tørket opp i lungene.
Det var en vakker hannhundvalp, stor
og kraftig. Den fikk i seg godt med morsmelk, og pusten hørtes bedre ut, så vi
håpet det skulle gå bra. Ringte veterinær
igjen dagen etter, men fortsatt ville de at vi
ventet. Tredje dagen ble han dårligere,
og jeg dro avgårde for å la han få slippe
mer. Var vondt å se på at han slet med
pusten og ikke fikk ro. Veterinær mente
de da kunne prøve litt antibiotika, kuvøse og ekstra næring, og han fikk en

6 whippeter hjem etter magetømmingen.
Så måtte jeg passe godt på Charmy og
se etter tegn på forgiftning, mens jeg håpet
at vi hadde kommet tidsnok til at det
ikke var tatt opp i kroppen. Akkurat da
tenkte jeg ikke mer på valpene, det var
kun prinsessa mi Charmy som betydde
noe da. Det ble en lang natt for hønemor,
mens Charmy sov godt.
Heldigvis gikk alt bra med både Charmy
og valpene.
På dag 59 fra parring begynte Charmy
å vise tegn til fødsel. Første valpen tok
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til sjanse. Han viste bedring noen dager,
men så gikk det feil vei igjen, og da var
det nok, og lille valpen fikk bli en englevalp.

mere gøy å være i. Selv med to valpedo,
var det vansklig å rekke frem hele tiden,
og jeg skulle hatt skritteller på meg der jeg
løp etter valpene med dopapir, vaskemiddel
og engangsmopper. De sokkene som
ikke ble kondemnert etter å ha sklidd
i valpebæsj, ble gnaget i stykker av
sylskarpe valpetenner. Vurderte vernesko
på slutten.
I skrivende stund er valpene 7 uker,
og det er full fart og stormende jubel
i valpestua. Og hver gang det kommer
løpende 5 viltre valper med logrende
haler når jeg kommer inn etter å ha vært
borte 5 minutter, da er tårer, manglende
nattesøvn, såre tær, veterinærbesøk/
fakturaer og uante antall gulvvask, helt
glemt. Om litt over en uke kommer det
tre supre valpekjøpere, for å hente sine
valpeskatter hjem. Da blir det sikkert en
runde til med litt tårer, når hønemor sine
små skal ut i verden alene. Men også
noen gledestårer for at de får så gode
hjem. En tispe beholder jeg selv, det var
meningen med dette kullet. La oss nå se,
3 valpekjøpere + 1 tispe selv = 4 valper...
Ehhhh, er visst 1 valp igjen da.... og det
er hønemor sin godgutt som jeg bare
ikke klarer å selge hehehehe.

Det var bare å tørke tårene, og glede seg
over de fem friske flotte valpene som vi
hadde, to tisper og tre hannhunder.

Charmy var en fantastisk mamma og
gjorde alt rett. Men hønemor Hilde klarte
likevel ikke la være å blande seg inn. De
første ukene sov jeg rett ved valpekassa,
og nattesøvn var et fjernt minne. Den
minste lyd vekket meg opp. Etterhvert
flyttet jeg bort til sofaen, og må nok ha
noen behandlinger hos fysioterapeut
snart, da nakken er helt skjev etter flere
uker på soffan hver natt. For en hønemor
er soverommet altfor langt unna de små.
1/3 av stuen var gjort om til valpeavdeling.
Det syns valpene var helt ok, inntil de fikk
bena til å virke. Da var resten av stuen mye

Hilsen Hilde hønemor og Charmy og de
skjønne små.

Kennel Atilla Nordic’s
Ønsker alle våre valpekjøpere
og øvrige whippeteiere
en riktig god jul og et godt nytt år.

Øystein Eide - tlf: 922 52 780 - mail: oysteineide@outlook.com
Synnøve Moa - tlf: 918 25 147 - mail: synnovemoa@outlook.com
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En titt på Norsk WhippetKlubbs
nye presentasjonsbrosjyre
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Rasen ble omtalt allerede på 1600-tallet, men regnes ikke for å ha blitt etablert skikkelig før
omkring midten av 1800-tallet. Den ble anerkjent som egen rase av American Kennel Club i
1888, men først i 1891 av The Kennel Club i Storbritannia.
Det finnes flere eksempler fra historien på små greyhoundliknende hunder, helt tilbake til
romertiden – som hundene på statuen som ble funnet i ruinene av Pompeii. Typen ble
imidlertid egentlig formet av nordengelske kullgruvearbeidere på 1700-tallet.
Opprinnelsen er ikke helt fastslått, men den antas å ha blitt krysset frem ved bruk av småvokste greyhounder og 2-3 forskjellige langbeinte terrierraser. Senere fattet også den
engelske overklassen interesse for denne lille hunden og krysset inn italiensk mynde, noe
som ga den dagens form og fasong.
I England gikk den lenge under tilnavnet «the poor man`s race horse», fordi arbeiderne der
var like spillegale som overklassen, men rådet ikke over de samme økonomiske ressursene.
Greyhounds var for kostbare, både å holde og å anskaffe. Den lille whippeten var langt
rimeligere på alle måter, men allikevel nesten like rask som greyhounds og derfor like
velegnet til veddeløp.
Whippet er liten til mellomstor i størrelse, men kraftfull og høyreist med flotte proposjoner
og lange muskuløse, vakre linjer. Hundens anatomiske eleganse og grasiøsitet utstråler en
perfeksjonisme som utvilsomt bare få hunder kan sidestilles med. Pelsen er kort og glatt og
kommer i mange farger og fargekombinasjoner. Hannene skal i følge standard være 47-51
cm i mankehøyde, og tispene 44-47 cm høye. I dag ligger mange whippets i øvre del eller
noe over denne skalaen.
Hunden er opprinnelig avlet for hetsjakt på hare og annet småvilt, men ble tidlig den
engelske arbeiderklassens «veddeløpshest». I dag er rasen først og fremst en god familiehund, men hundeutstilling er også meget populært blant rasens eiere. Andre bruksområder
for whippeten er lure coursing og agility. I senere år har rasen også vist seg ypperlig egnet
som terapihund.
Whippet er skapt for jakt og fart, men er normalt en svært rolig og harmonisk hund, som er
både hengiven og barnekjær. Den kan være reservert ovenfor fremmede, og den liker ikke
ståk og støy. Rasen har en praktisk størrelse og regnes som en meget renslig hund.

Storbritannia

Balansert kombinasjon av muskelkraft og styrke, med eleganse og vakkert linjespill.
Bygget for fart og arbeid. En hver form for overdrivelse bør unngås.

En ideell ledsager. Tilpasser seg meget godt i både hjemmelige og sportslige
omgivelser. Vennlig, hengiven og stabil.

Utfyllende rasebeskrivelse kan leses på www.nkk.no

(kilde: Wikipedia)
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Nye champions

TIA

Av Monica Olsby Rogne

Whippet frøkna mi…utrolig hva man lærer på en liten stund, og lærer om seg selv.
Hadde ganske mange samtaler med meg selv om vi skulle starte på Dogs4all eller ikke,
men jeg er super glad for at jeg selv våget og gjøre det som er gøy, og å se hvor bra Tia
taklet alle forstyrrelsene rundt. Gøy og se hennes glede over og kunne drive med Agility.
For 1 år og 3/4 mnd siden så det ut som om hele agility drømmen skulle gå i tusen
knas. Tia haltet fra hun var under 12 uker og da var det snakk om å la henne slippe
om siste kur med medisiner og stabiliserings trening ikke hjalp. Det viste seg at hun
hadde fått en skade som bitteliten, som på røntgen så ut som at hun hadde et ekstra
ledd. I albuen hadde skaden ført til at beinet hadde delt seg. Noe som da medførte
store smerter for en bitteliten valp. Haltheten fortsatte fra 12 uker til hun var 7 mnd. Vi
hadde utallige besøk hos veterinær både lokalt og i Oslo, og det så veldig mørkt ut.
Men den jenta har bein i nesa, etter 14 dager ekstra med effektiv trening og medisinering kunne vi begynne med nedtrapping av medisinene, og det gikk bra. Mange
timer i vann, ulendt terreng og at hun fikk løpe på eget initiativ.
Vi lærte at oppvarming, strekking, tøying og så å gå ned igjen etter trening er superviktig, det ser man ihvertfall på henne. Hun ble i januar røntgen og da var det ad 0
og hd A. Da var det bare og skyndte seg
sakte med enda mer trening - med både
oppturer og nedturer.
Mitt liv med Tia, har mildt sagt vært turbulent.
Ikke nok med at jeg trodde jeg ville miste
henne pga. denne skaden, men hun ble
plutselig angrepet av hunden hun bodde
sammen med. Hovedpulsåra i halsen
ble truffet, og vi var minutter unna at hun
kunne blø i hjel. Vi brukte ekstremt kort
tid til dyrlege vakta. Heldigvis kom hun
også fra dette med både fysikk og mentalitet i behold. Hun elsker andre hunder i
dag. Men måtte selvfølgelig bytte hundekompis hjemme.
Den som sier at “jeg får ikke til noe”, de
tar grundig feil! Du får til alt det du selv vil
og ønsker, uansett hvor mørkt det ser ut.

Det er mulig og nå drømmene sine uansett hva
man tror! En dag så skal
vi klare og komme på
pallen, men først så skal vi
ha noen 100 timer trening
med fokus om forebygging
av skader, detta skal vi få
til Tia! - Du er helt RÅ!
Tia kan gå lp, rally, agility
og lydighet. Pluss at vi
også prøver oss i utstillingsringen. Men det Tia liker
best er triksing og Agility.
Alle hundefolk - sett dere
mål, dere får til det dere
vil! Masse lykke til på
veien hilsen oss Monica og Tia

Redaksjonen oppfordrer alle medlemmene til å sende oss korte eller lengre
fortellinger om dagligdagse ting/hendelser. Husk, det er slike ting medlemmene/
leserene synes er artig å lese. Det er også på denne måten vi får et levende
medlemsmagazin. Dette skal i utgangspunktet være et magazin for og om
medlemmene. Alle innsendte bidrag blir gjennomlest og evt. korrekturlest.
Er det noe vi i redaksjonen synes skal endres/rettes så vil dette bli gjort i
samarbeid med innsender.
Alle bidrag - små og store vil bli tatt i mot med glede, så kast dere “på pennen”.
Redaksjonen

God Jul og Godt Nytt År!

I skrivende stund skal Tia debutere i kl.3
i Rally lydighet. Hun har vist seg som en
fantastisk allround hund, som i tillegg er
en fantastisk familiehund.
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Årets LC-Whippet • Årets LC-Whippet • Årets LC-Whippet • Årets LC-Whippet • Årets LC-Whippet
Plass NAVN

Total poeng

1. Plass

Eier

		 1
Rappfoten’s Enya .............................. 51.......................Kine Merete Holvik/
						
Gry Runa Nielsen
		 2
NO LCCH, SE LCCH, DK LCCH
			
Rappfoten’s Electra .............................. 47.......................Gry Runa Nielsen
		 3

Rappfoten’s Ekko

		 4

Utzon’s Glow Dance .............................. 40.......................Rita Gulbrandsen

		 5
			

SE LCCH
Emmaline’s GH Shes Got The Look...... 37.......................Gørild Arntzen

		 6

Elisjeba’s Miss Cookie........................... 36.......................Ingrid Lunder

		 7

Rappfoten’s Diesel .............................. 34.......................Camilla Bratengen

		 8

Royal Lady’s Another Flying Color........ 32.......................Liz Blomsøy

Rappfoten’s Enya
Eiere:
Kine Merete Holvik
					og Gry Runa Nielsen
Oppdretter: Gry Runa Nielsen

.............................. 41.......................Freddy Eriksen

©Rappfoten

2. Plass

3. Plass

4. Plass

5. Plass

6. Plass

7. Plass

8. Plass

9. Plass

10. Plass

©Rappfoten

©Rappfoten

		 9
C.I.C. SE LCCH, DK LCCH, NO LCCH
			
Rappfoten’s Conan .............................. 32.......................Kine Merete Holvik/
						
Erik Holvik
		10
Rappfoten’s Ditte
.............................. 29.......................Gry Runa Nielsen
.				
.				
Årets nykommer
Total poeng
Eier			
.			
Rappfoten’s Enya.................................. 51.......................Kine Merete Holvik/
.					
Gry Runa Nielsen
.				
Årets LC-veteran
Totalt poeng Eier			
.
Siprex Elias............................................ 4.........................Eline Sambu

Årets Nykommer

Årets Veteran

©Rappfoten

©Cilje Helen Abelsen Moe
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©Gry Runa Nielsen
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fra Aktivitetskomitéen
AKTIVITETSKOMITEEN VIL TAKKE…

det så moro å sette møtearenaer og treninger med whippetene våre. Og vi vil
heller ikke glemme dere som også er
aktive på andre hold med whippetene.
Vi vet dere er flere som er flinke og tar
med whippeten ut og driver med lydighet,
agility og andre øvelser som viser hvor
fantastisk allsidig whippeten er.
Vi syns med hundene våre og sørger for
at stadig flere får øynene opp for den fine
rasen vår.

I skrivende stund teller vi få dager før vi
går inn i årets siste måned og julehøytiden nærmer seg med stormskritt.
Aktivitetskomiteen kan se tilbake på et
godt, men «forsiktig» år under Norsk
Whippetklubbs først år som offisiell NKKklubb. Vi har blant annet både sporkurs,
sprintkonkurranse og flere LC-treninger
å se tilbake på, og det har gledet oss
enormt at vi har fått så god oppslutning
på de aktiviteter vi har satt opp.

Med det vil Aktivitetskomitéen takke for
året som nå snart er ved veis ende.

Aktivitetskomitéen vil benytte anledningen
til å takke alle dere frivillige som har
jobbet og hjulpet oss under treninger og
andre aktiviteter gjennom året som nå er
på hell. Uten deres hjelp hadde det vært
vanskelig å få til noe som helst. Dere er
flere som har vært utrolig positive og stilt
opp gang etter gang, i all slags vær, og
stått på for fra morgen til langt på
ettermiddag for at vi skal få ha det moro
sammen med våre hunder. Tusen, tusen takk!

Vi ønsker dere alle en riktig god og fredfull
juletid. Nyt juleroen og fridagene sammen
med whippeten(e) deres. Vi ser frem til
2018, mer moro med whippet i sentrum
og gleder oss til å se dere igjen.
Har dere ønsker eller forslag til aktiviteter
for kommende år, eller ønsker å hjelpe
til, er dere hjertelig velkommen til å
sende oss en mail:
aktivitet@whippetklubben.no

Vi vil også rette en takk til dere alle som har
deltatt på klubbens aktiviteter gjennom
året. Dere som er med og skaper hygge
og god stemning på våre arrangementer,
som viser frem de mange flotte representantene vi har for rasen, og som gjør

Cayahoga Kennel

God jul!
Stine Frigård
for Aktivitetskomiteen

Ønsker sine valpekjøpere og bekjente en
riktig god jul og et fremgangsrikt nytt år.
Gratulerer til NWK med sitt første år som
samarbeidende klubb.
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Arnulf Eliseussen
arnelise.ae@gmail.com/95 7761014

57

resultater fra utstilling • resultater fra utstilling
Rettelse resultat Nesbyen, Hallingdal
05.08.2017 Nesbyen, Norsk Myndeklubb
Dommer: Leif-Herman Wilberg

07.10.2017 Harstad, Norsk Kennel Klub
Dommer: Marja Talvitie

BH1Noggerdog’s Saffranskrans - Cert BIM

BH1 Lissviks Adras - Cacib BIR
BH2 Zaraque’s Just Light Up My Way - R.Cacib
BH3 Courtborne Sirius Black

BT1 Shirin’s Cala - BIR
BT2 Suna Regens Keylinns Smaragd - Cert
BT3 Siprex Tyfon - R.Cert
BT4 Utzon’a Alice A Touch Of Love

BT1 Zaraque’s Keep On Temptation - Cacib BIM
BT2 Pearl’s Leagacy’s Tip Top - R.Cacib
BT3 Courtborne Sagittarius
BT4 Sagramour Pietra Preziosa

•••••••
16.09.2017 Sortland, Sortland Hundeklubb
Dommer: Tino Pehar

•••••••
14.10.2017 Bø, Norsk Schipperke Klubb
Dommer: Eli-Marie Klepp

BH1 Lissviks Adras - BIR
BH2 Courtborne Albus Dumbledore
BH3 Courtborne Vishnu
BH4 Edelherb One Love - Cert

BH1 Xploring Calling Elvis - BIM
BH2 Pebdahr House Of Cards
BH3 Pendahr Parker - Cert
BH4 Kathstone’s Glowing Dante

BT1 Dogarium Beta - BIM
BT2 Courtborne She’s Not You
BT3 Pearl’s Legacy’s Center Of Universe
BT4 Kathstone’s Golden Tara At Edelherb - Cert

BT1 Showline Scanorama - Cert BIR
BT2 Pebdahr Prudence - R.Cert
BT3 Kathstone’s Heart’nSoul Luna
BT4 Librium’s Remarkable Step

•••••••
17.09.2017 Sortland, Bjerkvik Hundeklubb
Dommer: Arne Foss

•••••••
15.10.2017 Førde, Førde Brukshundklubb
Dommer: Gunilla Skallman

BH1 Lissviks Adras - BIR
BH2 Courtborne Vishnu
BH3 Pearl’s Legacy’s Thunderstorm
BH4 Courtborne Albus Dumbledore

BH1 Atilla Nordic’s Athos - BIM
BH2 Siprex Isidor
BH3 Isheenas Lowerman - Cert
BH4 Whipwood Jeeves- R.Cert

BT1 Pearl’s Leagacy’s Tip Top - BIM
BT2 Courtborne She’s Not You

BT1 Siprex Ramona - BIR
BT2 Brilliant Pearl’s Big Kiss - Cert
BT3 Allfirdas Isheena Fial - R.Cert
BT4 Isheenas Lady Belothien

•••••••
24.09.2017 Trondheim, Norsk rottweilerklubb
Dommer: Bjørg Foss

•••••••

BH1 Lancar Dream Dazzling Flash - BIR
BH2 Oscarberg Cajun Moon - Cert
BH3 Allfirdas Pablo Picasso

28.10.2017 Kongsberg, Kongsber Hundklubb
Dommer: Birgitta Svarstad

BT1 Kathstone’s Destined For Alffirda - Cert BIM
BT2 Allfirda’s Isheenas Fial

BH1 Xploring Calling Elvis - BIM
BH2 Siprex Quasim
BH3 Kazar Achimenes - Cert
BH4 Xploring Stuck On You- R.Cert

•••••••
30.09.2017 Bergen, Bergen Selskaps- og Brukshundklubb
Dommer: Frank Kane

BT1 Showline Scanorama - BIR
BT2 Librium’s Remarkable Step - Cert
BT3 Utzin’s Moet Imperial - R.Cert
BT4 Siprex Olinedasdasd

BH1 Kathstone’s Hurricane Linus - BIM
BT1 Allfirdas Princess Lumi - BIR
BT2 Siprex Ramona

•••••••

•••••••
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11.11.2017 Leto, Norsk Miniatyrhund Klubb
Dommer: Arvid Göransson

18.11.2017 Lillestrøm, Dogs4All - Hannhunder
Dommer: Saija Juutilainen

BH1 Royal Lady’s A Copy Of His Father - Cert - BIR
BH2 Pebdahr Blues Brother - R.Cert
BH3 Suna Regens Flower’s Yannis
BH4 Utzon’s Admiral Von Schneider

BH1 Siprex Qasim - Cacib NV 2017 BIM
BH2 Royal Lady’s A Copy Of His Father - R.Cacib
BH3 Kathstone’s Hurricane Linus - Cert
BH4 Utzon’s Admiral Von Schneider - NVV 2017 BIS veteran
Allfirdas Hugin - R.Cert NJV 2017

BT1 Pendahr Portia - Cert BIM
BT2 Suna Regens Flower’s Yasmin
BT3 Utzon’s Gin & Tonic
BT4 Siprex Rebelle - R.Cert
•••••••

Suna Regens Flower’s Yasmin ble Norsk Juniorvinner 2017
og 2. beste tispe på Dogs4All 2017 under rasedommer
Kirsten Landsverk. Jeg er så stolt av det denne jenta har
prestert i løpet dette året.

Chris

18.11.2017 Lillestrøm, Dogs4All - Tisper
Dommer: Kirsten Landsverk
BT1
BT2
BT3
BT4

12.11.2017 Leto, Norsk Miniatyrhund Klubb
Dommer: Monique Van Brempt

Sobresalto XxX - Cert Casib NV 2017 BIR
Suna Regens Flower’s Yasmin - NJV 2017
Siprex Oline - Res.Cacib
Showline Samsara
Siprex Dehli - BIM Veteran NVV 2017

BH1 Hefaistos - Cert BIM
BH2 Utzon’s Admiral Von Schneider

Valper 6-9 mnd.
Dommer: Eli-Marie Klepp

BT1 Siprex Rally - BIR
BT2 Utzon’s Lucky Tally-ho - Cert
BT3 Suna Regens Flower’s Yasmin

BIR Brenna’s Maud
BIM Najanin’s Chasing Jeffrey
Valpeshow fredag 17.11.2017 NKK Lillestrøm
Dommer: Kirsten Landsverk
BIR Oban av Vilje og Ve og BIM Meanwhile Among Growling Frogs I
Suna Regens Flower’s Yasmin sammen med eier Chris Hagenes og dommer Kirsten Landsverk

Aktiviteter med whippet
Courtborne Little-Ellena, som i dagligtalen går under navnet Frøydis og
pensjonisten, gjorde seg bemerket under Norwegian Open 20.-22. Oktober
da hun tok en 5. plass i hopp 2 large, i en klasse med over 80 påmeldte.
Norwegian Open er Norges største agilityfest med deltagere i verdensklassen.
Det er stor overvekt
av border collie i klassen,
men gang på gang
viser det seg at whippet er en underdog
som fort sniker til seg
premier ☺
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whippetoppdretter tilsluttet Norsk Whippetklubb
ACASEL WHIPPETS

BLÅBÆRTANGEN

Kathrine Lesaca Johansen
Albin Ihlesvei 5 - 2827 Hunndalen
tlf: +47 412 85 825
e-post: klesaca@gmail.com

Elisabeth Hamre Landløpet
Ormsætergutua 30 - 2323 Ingeberg
tlf: +47 918 54 500

BRENNA

ALLFIRDA

Per Iversen
Mylskerudveien 22 - 1160 Oslo
tlf: +47 906 89 414
e-post: pe-iver2@online.no

Tina L. Tømmerås Ingebrigtsen
Bjørnliveien 39 - 7332 Løkken Verk
tlf: +47 988 74 716
e-post: tina@allfirdawhippet.com

CANI VELOCI

ATILLA NORDIC`S

Marianne Wernersen
Arnt B. Andersensvei 2 - 4824 Bjorbekk
tlf: +47 958 19 073
e-post: caniveloci@gmail.com

Øystein Eide
Holsmyrv. 3 - 6011 Ålesund
tlf: +47 922 52 780
e-post: oysteineide@outlook.com
-Synnøve Moa
tlf: +47 918 25 147
e-post: synnovemoa@outlook.com

CAYAHOGA

Arnulf Eliseussen
Veumveien 44 - 1613 Fredrikstad
tlf: +47 957 61 014
e-post: arnelise.ae@gmail.com

BALLYGRAN

Anne Mette Mikkelsen
Mons Slettens Veg 21 - 5265 Ytre Arna
tlf: +47 920 22 386
e-post: wolfhound@ballygran.com

CATSKILLS

Tove-Merete Lilledal
Fagrabrekka 22 - 7056 Ranheim
tlf: +47 92 66 30 33
tove.lilledal@ntebb.no

Anita Eng
Frogner-Tandbergveien 46 - 1340 Skui
tlf: +47 917 97 370
e-post: anita@whippets.no
-Kristine Bøhler
Hylleveien 8B - 3232 Sandefjord
tlf: +47 913 58 103
e-post: krbohler@hotmail.com

BLUEFROST

COURTBORNE

BAROLITO

Hilde Mari Viola Jensen
Vallhaugveien 1 - 8030 Bodø
tlf: +47 990 16 873
e-post: hildejensen74@hotmail.com
-Silja Akselsen
Stamnes - 8250 Rognan
tlf: +47 472 72 518
e-post: kennelbluefrost@gmail.com

Kristin Hoff og Jørgen C. Lien
Torvulivegen 7 - 7549 Tanem
tlf: +47 413 07 120
e-post: courtborne@hotmail.com
-Rita og Steinar Hoff
e-post: courtborne@hotmail.com
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DVERGSTUEN

MJÓHUNDR

EDELHERB

MOONLIGHT AT ITHILIEN

Vibeke Diseth
Nersvea 6 - 2450 Rena
tlf: +47 473 34 123
e-post: dvergstuen@hotmail.com

André Lund
Fløtlivegen 194 - 2390 Moelv
tlf: +47 477 07 075
e-post: andre@mjohundr.no

Trude Skråvik
Ingolf Endresensvei 5 - 8430 Myre
tlf: +47 934 95 779
e-post:

Marita Landgraff
Øverbygdsvegen 536 - 2836 Biri
tlf: +47 991 22 067
e-post: marita_landgraff@hotmail.com
-Anna Andersen
Kjensetgutua 76 - 2836 Biri
tlf: +47 401 61 722
e-post: annatandersen@yahoo.no

IGNAHEIM

Trude Wikstrøm
Ekebergvn. 104 - 1912 Enebakk
tlf: +47 977 14 863
e-post: trude.wikstrom@outlook.com

MU-TI-LA´S

INTUNE

Toril Dønheim
Bregnevegen 6 - 6011 Ålesund
tlf: +47 412 05 298
e-post: doenheim@gmail.com

Ingrid Sømme
Hålandsvegen 33 - 4053 Ræge
tlf: +47 976 00 099
e-post: intune@lyse.net

NAJANIN KENNEL

Tonje Helene Bøe
2338 Espa
tlf: +47 938 61 055
e-post: thbshetlands@hotmail.com

KATHSTONE

Stein- Ole Kjær
Furnesvegen 150B - 2318 Hamar
tlf: +47 469 68 888
e-post: steinole@whippets.no

PEARL´S LEGACY

Cathrin Rasmussen
Svellingveien 5 - 8407 Sortland
tlf: +47 406 00 807
e-post: cathrinras@gmail.com

KESIRA ATLETICA

Sissel Nystad
Kirkeveien 47 - 1666 Rolvsøy
tlf: +47 482 80 215
e-post:sisselnystad100@gmail.com

PLAY MEC

Kirsten Johansen Landsverk
Linåkervn. 47 - 1930 Aurskog
tlf: +47 928 82 882
e-post: kirsten.landsverk@hotmail.com
-Cecilie Landsverk
Harald Postvei 37F - 1930 Aurskog
tlf: +483 66 326
e-post: cecilie.landsverk@hotmail.com

LINDROW

Fred Sven Erik Hallin og Preben Rossow
Klemmetsrudveien 18 - 3440 Røyken
tlf: +47 924 84 105
e-post:

MEANWHILE

Lisbeth Malmedal Botnan
Markavegen 3 - 7350 Buvika
tlf: +47 91768221
e-post: lisbethbotnan@gmail.com
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RAPPFOTEN

TRINENTO

Gry R. Nielsen
Bergevegen 163 - 2411 Elverum
tlf: +47 473 86 358
e-post: runa79@gmail.com
-Kine M. Holvik
Brennerivegen 45 - 2340 Løten
tlf: +47 464 74 085
e-post: kine_holvik@hotmail.com

Torill Groth
Vebergveien 54 - 3070 Sande
tlf: +47 971 70 220
e-post: trinento@notodden.online.no

TRIODAME

Trine Schippers
Kornveien 30 - 4821 Rykene
tlf: +47 997 22 680
e-post: schipp@online.no

SHIRIN`S

Anne-Grete Lundsten Andersen
Lillevn. 3 - 4400 Flekkefjord
tlf: + 47 905 46 023
e-post: anne-grete-andersen@hotmail.com

UTZON

Jorunn Jenssen
Stunnerveien 20 - 1400 Ski
tlf: +47 909 19 175
e-post: jorunn@utzon.no
-Ivan Jenssen
tlf: +47 918 00 800
e-post: ivan@utzon.no
-Elisabeth Syrdal
Aschehougsvei 20 - 0587 Oslo
tlf: +47 906 06 361
e-post: elisabeth@syrdal.no

SOLHELLINGA

Marianne Bakken
Nordbergsvegen 8 - 2420 Trysil
tlf: + 47 958 10 544
e-post: solhellinga@gmail.com

SPECTO

Eli Cecilie Blakset
Stasjonsgata 49 - 3300 Hokksund
tlf: +47 464 33 575
e-post: eli.cecilie.blakset@gmail.com
-Maja Andreassen
Solstrandvegen 428 - 9020 Tromsdalen
tlf: +47 948 85 814
e-post: maja_andreassen@hotmail.com

VELVET REVOLUTION

Kim Rio
Havnen - 6800 Førde
tlf: +47 466 81 888
e-post: whippet@whippet.life

VILJE & VE

Geir Guldberg
Føllingstadsveg 33 - 2819 Gjøvik
tlf: +47 902 40 090
e-post: post@viljeogvekennel.no
-Tonje Heimdal
tlf: +47 941 49 222
e-post: post@viljeogvekennel.no

SUNA REGENS

Chris Hagenes
Gjøaveien 8 - 1654 Sellebakk
tlf: +47 472 62 666
e-post: postmaster@sunaregens.no

THORARINN

Per Roger Hamgaard
Eikeliveien 20 - 1870 Ørje
tlf: +47 413 39 986
e-post: hamgaard@vomzidena.com
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Foto: Bård Gudim

“Kosestundene med Ivrig gir meg nye krefter”
Siv Grosås, Evidensia-veterinær, med sin schæfervalp.

Drivkraften vår er enkel:
VI VIL SE FLERE FRISKE OG LYKKELIGE DYR!
I Evidensia brenner vi for at våre firbente familiemedlemmer
skal ha det bra i alle livets faser. Derfor tilbyr vi veterinær
medisinsk service i verdensklasse – på alt fra hverdagslige
ting, til det mest avanserte innen akuttbehandling, kirurgi
og indremedisin.
Ved hvert møte skal vi være det aller beste alternativet for ditt
dyr. Hos oss står Norges, Nordens – og iblant verdens – ledende
eksperter klare for å hjelpe ditt dyr med de plagene det måtte ha.
Totalt arbeider det nesten 300 veterinærer i Evidensia-kjeden,
mange av dem spesialister – her møter du én av dem.
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Siv Grosås, veterinær.
Spesialfelt: Øyesykdommer. Øyelyseraspirant,
spesialistkandidat hunde- og
kattesykdommer, spesialistkandidat ophtalmologi.

Les mer om våre klinikker og tjenester på evidensia.no

– en av Europas kvalitetsledende veterinærkjeder.
www.evidensia.no | Evidensia Bodø Dyresykehus | Evidensia Bærum Dyreklinikk
Evidensia Gjerdrum Dyreklinikk | Evidensia Groruddalen Dyreklinikk | Evidensia Kolsås
Dyrehospital | Evidensia Lørenskog Dyreklinikk | Evidensia Nannestad Dyreklinikk
Evidensia Orkdal Dyresenter | Evidensia Oslo Dyresykehus Evidensia Tromsø
Veterinærsenter | Evidensia Trondheim Dyrehospital | Evidensia Trøndelag Dyreklinikk
Evidensia Volvat Dyreklinikk | Evidensia Åssiden Dyreklinikk
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www.dr-clauders.no
solutions for pets

ALLERGIVENNLIG,
KUN RENE RÅVARER

AL
DENT
CARE

DENTAL SNACKS
Naturlig smak av Kylling eller And sammen
med mineraler for daglig pleie av tenner.
For små, mellomstore og store raser.

PLAQUE EX FORTE PLUS
Dr.Clauder´s Plaque Ex Forte Plus, nytt produkt
som hindrer dannelse av plakk og tannsten.
• Beskytter mot plakk
• Inneholder tranebærekstrakt og microsølv
• Vitenskapelig dokumentert effekt

HOS DIN
FÅES KJØPT
ERINÆR
LOKALE VET

MOBIL & FIT SERIE

HAIR & SKIN SERIE
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MEGA MIX TRENINGSSNACKS
Våre kjente 100% rene treningssnacks i ny
praktisk pakke. Få alle fire sortene i èn pose.
Herlige godbiter alle hunder elsker.
Dr. Clauders-Choice1 AS
Gamle Trysilv. 5
2406 Elverum
Tlf. 62111002
dr-clauders.no
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En god forsikring består av
kunnskap og engasjement

A

gria tilbyr omfattende hundeforsikringer for
deg og hunden din. Med en bra forsikring
kan du bruke mer tid på din ﬁrbente venn og
mindre tid på å vurdere forsikringsdekningen –
det gir deg trygghet.
Vi kan sammen med deg skreddersy en løsning
for alle typer av hundehold.
Vår forsikringsagent Kim Rio kommer fra Nordfjord, men bor nå i Førde. Han har et brennende
engasjement for dyrevelferd og dyrs rettsvern.
Han er oppdretter av hunderasene whippet og
greyhound, og arbeider med dyr til daglig.
Kim vil gjøre sitt ytterste for å veilede deg i valg
av riktig forsikring for dine hunder.

Hvorfor valgte du det Kennelnavnet?
Kennelnavnet Utzon – hvordan ble navnet til?
Vi fikk godkjent vårt kennelnavn i 1984. Vi drev, og driver fortsatt med oppdrett av
Schäferhund, og nå også inkludert whippet.
Hvordan vi fant på navnet;
-vi hadde den gang en hannhund som hette Alcan’s Utz - en hund som betyde mye
for meg. En hund som bare var helt fantastisk å jobbe med, og han var nok av den
type hund man bare får oppleve en gang. Han ble bla. N.L.Ch, han var også lavinehund kl.B, ettersøkningshund kl B, en fantastisk brukshund som jeg ble årets brukshund 4 år på rad med. Han ble også årets spor- og felt hund 3 år på rad. Han fikk
noen kull etter seg, og vi var da å så på et kull etter han. Mens vi sto der å tittet, så
sier en av hvalpekjøperne å se der er en utz sonn, og dermed så fikk vi ideen til vårt
kennelnavn.
Hilsen
Jorunn

gent smådyr

Forsikringsa

Kim Rio

9
Tlf. 485 0bu0d.ag39ria.no
kim.rio@om

Følg oss på

Anbefalt av:

@agrianorge

www.agria.no
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Når nettene blir lange og
kulda setter inn..

Mye av maten vi spiser inneholder ben
som for eksempel kalkun og ribbe. Ribbe
kan sette seg fast i spiserøret eller tarmen,
og må i verste fall opereres ut. Stekte kalkunben vil som regel splintre når de tygges
og danne svært skarpe biter som kan perforere fordøyelsesapparatet. Kalkunskinn og
ribbe høres kanskje harmløst ut, men det
er svært fettholdig og hvis dette spises
av hunden kan det føre til bukspyttkjertelbetennelse. Da kan hundene bli svært syke
og de mest karakteristiske symptomene er
kraftig oppkast og store smerter i buken.

Det er mørkt og kaldt ute, og
julen nærmer seg med stormskritt, noe som er ansett å være en svært
koselig og fredelig høytid for oss mennesker.
Dessverre er det ikke alltid våre firbente
venner har den samme opplevelsen av
julehøytiden. Bak den hyggelige fasaden
for oss mennesker kan det blant annet
skjule seg mange farer og ubehageligheter
for enkelte hunder.
Vi mennesker liker å kose oss i julen, med
ribbe, pinnekjøtt og kalkun. Godteskåler
med både sjokolade, nøtter og frukt står
gjerne fremme døgnet rundt. Hjemmet
bugner av julepynt og vi får ofte mye besøk
av både venner og familie som kanskje
ikke er like vant til hunder som oss. Slutten
av året feires med høylydte fester, salutter
og raketter. Selv om de fleste hunder koser
seg hjemme med familien som endelig
har ferie kan alle disse inntrykkene
og fristelsene dessverre være både
stressende og skadelig for de firbeinte.

Det er ikke bare mat som er fristende å spise
for hunder i julen, men også pynt og andre
gjenstander som kan bli liggende innenfor
rekkevidde. Fremmedlegemer kan sette seg
fast i tynntarmen og må som regel opereres
ut om hunden blir dårlig. Lange gjenstander
som hyssing, pakkebånd og glitter er kanskje
de verste fremmedlegemene da de som regel
vi perforerer tarmen på mange steder og er
svær utfordrende å behandle.

Dette er sikkert svært kjente problemer for
de aller fleste hundeeiere, men det skader
ikke å gjenta i ellers hektisk førjulstid.

seg trygge. Forsøk å oppføre deg selv så
normalt som mulig uten å fokusere for mye
på rakettene og bråket. De fleste hunden
leser oss som en åpen bok og er vi selv
bekymret for hvordan hunden reagerer så
kan dette forsterke den ubehaglige opplevelsen.

Med dette ønsker jeg alle lesere og deres
firbente venner en riktig god jul og et fredelig
nyttår!

Når de store festelighetene atter er over
begynner dagene igjen å bli lengre, men de
kaldeste vintermånedene står ved døren.
Korthårede hunder som Whippet bør ha på seg
dekken ute for ikke å fryse. Poter kan dekkes
til med potesokker når det er som kaldest for å
unngå forfrysninger. Kjønnsorganer og flankefoldene er mest utsatt for frostskader når
det er som aller kaldest. For de som bor i
tettbebygde strøk, kan det være lurt å vaske
hundens poter etter en tur i nabolaget da det
som regel er mye salt på veiene som kan gi
irritert hud og såre poter.

Med vennlig hilsen,
Veterinær Simon A. Michelet

Med julen kommer det som regel mange
gjester og barn er i fokus. Mange barn er
ikke kjent med hvordan de bør oppføre seg
rundt hunder og dette kan føre til anspente
situasjoner. Barn og hunder som ikke er
vant til å være sammen har vanskelig for å
lese hverandres signaler og bør derfor kun
oppholde seg sammen under oppsyn av en
voksen. Pass på at hunden har mulighet til
å trekke seg unna til en rolig plass hvis det
blir for mye styr.

Sjokolade er kanskje den vanligste årsaken til
forgiftninger hos hunder i julehøytiden, men
er også giftig for katter og andre kjæledyr.
Sjokolade inneholder det giftige stoffet teobromin som finnes i varierende mengder
avhengig av om det er lys eller mørk
sjokolade. Vanlige symptomer er oppkast,
diaré og hyperaktivitet. I alvorlige tilfeller
kan det i verste fall føre til overoppheting,
høyt blodtrykk og koma. Kontakt dyrlegen
din så snart som mulig om hunden har spist
sjokolade.

Etter jul kommer nyttår med enda mer festligheter,
feiring og ikke minst raketter. Mange hunder
opplever raketter som meget stressende
og kan bli svært oppjaget. Om du allerede
vet at din hund reagerer slik kan det være
lurt å kontakte dyrlegen din på forhånd for å
få skrevet ut beroligende midler som hjelper
med å komme seg gjennom den vanskelige
kvelden. Trekk gjerne for gardinene, sett
på litt høylydt musikk eller tv og sørg for at
hunden har et godt sted å hvile der de føler

Det er ikke bare sjokolade som er farlig,
men også druer og rosiner som det spises
mye av i julen. Når det kommer til disse
så er det stor variasjon mellom hunder og
noen hunder kan spise mange druer mens
hos andre er det kun noen få druer som
skal til for å forårsake nyresvikt.
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RINGNERVER
Jeg heter Geir, og sammen med Tonje er
jeg innehaver av Vilje og Ve kennel på
Gjøvik. Jeg er lidenskapelig interessert i
hund og synes utstilling er en svært
viktig arena for å vise frem ulike
individer og fremme god avl.
Alle kan vise hund, men for at hunden
skal vise seg kreves trening og forståelse
– og dette vil det komme tips om i denne
spalten.
Vi har alle ulike tanker om utstilling, hva
dette er og hva det betyr for den enkelte.
Noen er der for å vise frem sitt oppdrett,
andre for konkurransen og noen bare
for det sosiale. Jeg vil vel uansett tro at
de fleste, uansett grunn, trives med det
sosiale rundt utstilling.

Jeg har vist frem hunder, ulike raser, i mange år, og opparbeidet meg en del
erfaringer. Mange har spurt meg om tips og råd i utstillingsringen, og jeg vil
derfor gi deg som leser ett av mine personlige tips her i Magazinet fremover.
Send gjerne inn spørsmål til spalten på mail til:
redaksjonen@whippetklubben.no
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Når du er i ringen er det bare tid for deg og din hund.
Da bør fokuset være på din ekvipasjes prestasjon, ikke small-talk med andre utstillere.
Jeg hører ofte at mange uttaler seg om ringnerver. «Jeg blir så nervøs i
ringen og det samme gjør min hund!, den føler nok mine nerver gjennom
båndet.» Dette er et uttrykk, hunden føler nok ikke dine nerver, en
hund har nok ikke slike egenskaper, det din hund venter på, er en kommando fra en
leder som gjør seg forstått.
Det er helt naturlig for en handler å føle seg nervøs eller spent før de går
inn i showringen. Dette skjer fordi vi frykter alle de tingene som kan gå
galt. Vil hunden prestere? Gjør jeg alt riktig? Tusen bekymringer fyller hodet og ditt
eget forventningspress øker.
Problemet er, uansett hvor mye vi trener utenfor ringen, når vi blir
nervøse i ringen forandrer vi vår atferd. I det øyeblikket dette skjer blir vår
hund forvirret rundt våre intensjoner og hva vi krever av dem. Når hunden
oppfører seg annerledes enn hva vi hadde håpet, skylder vi på nerver hos hunden
i stedet for logisk å redgjøre for hvordan og hva vi faktisk kommuniserer med vår hund.
Det er gjerne vi som handlere som er nervøse og glemmer alt vi har trent på utenfor
ringen, i øvelse. Hunden bryr seg lite eller ingenting om vår trivielle menneskelige
frykt. For hunden er våre nerver egentlig ikke noe problem, det som betyr noe
er hva vi gjør med dem. Jeg ser ofte handlere utenfor ringen som utøver signaler og belønner hundens ønskede respons med godbiter og godord, men så fort ringsekretæren
roper ekvipasjen inn i ringen går handleren i svart og hva skjer?: Jo…..stillhet! Ingen
oppmuntring eller belønning, en helt annen atferd enn utenfor ringen.
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Jeg benytter en hver
anledning til å finjustere
og trene
utstillingstrening.
På denne måten blir jeg
trygg på hunden og på
arbeidsoppgaven jeg skal
utføre i ringen.

Da våre hunder ikke logisk begrunner årsaken til denne endringen, blir de umiddelbart forvirret om hva som kreves av dem og det vil vise seg i deres fremvisning.
Løsningen på dette problemet er imidlertid enkel, du må fokusere på hva du skal
gjøre og ikke bekymre deg om dommeren, andre handlere eller alle de tingene som
kan gå galt. Du tror kanskje dette høres lettere ut enn det er, men det stemmer ikke.
Det er bare å gjøre det. Jeg pleier å si «fake it till you make it!» Når du begynner å
kommunisere med hunden din på samme måte i ringen som du gjør utenfor ringen,
svarer hunden din tilsvarende. Ved å konsentrere deg om hva målet ditt er og hva du
trenger å gjøre for å oppnå det, vil du automatisk begynne å fokusere på oppgaven:
Hunden, i stedet for dine egne nerver.

Tren over alt: Forestill deg selv at du er i en boble,
hvor det kun er hunden din og deg. Fokuser på all
berørings-, syns- og verbale-signaler som du har
øvd inn. Ignorer alt annet, og snart vil du være
mer opptatt av hva du og hunden din gjør, enn alle
«kanskje» og «hva hvis». Etterhvert blir du så trygg
på arbeidsoppgaven at du ikke lenger er plaget med
ringnerver! – Det kan jeg garantere!
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Skreddersydd ernæring gir en

trygg drektighet
og sunne valper

Tispas ernæring er svært viktig for at
fostrene skal få en optimal utvikling
Ernæringsbehovet til tispa endrer seg gjennom drektigheten:
• Fra 1. dag i løpetiden til 42. dag i drektigheten trenger
kroppen ekstra næringsstoffer, som betakaroten og folsyre.
• Etter den 42. dagen i drektigheten endrer behovene seg,
og tispa trenger ekstra energi.
For å imøtekomme alle de spesielle behovene og støtte tispa
gjennom drektigheten og diegivingsfasen, har Royal Canin
utviklet et komplett ernæringsprogram for alle fasene
i reproduksjonssyklusen.
Ta kontakt med oss for å få mer informasjon om hvordan
du kan bli med i Royal Canin Breeder Club.
Produktene finnes også i faghandel.

© ROYAL CANIN SAS 2013. Med enerett. Foto: Lanceau - 09/2013 -

NYHET

TISPER

HT 42d

Starter

For små (< 10 kg) og store (> 10 kg) tisper
fra 1. dag av løpetiden til 42. dag av drektigheten.
VALPER

Fødsel

For slutten av drektigheten (fra 6. uken av drektigheten)
og gjennom diegivingsfasen
Babydog milk

Komplett melkeerstatning for valper

www.royalcanin.no
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3 til 4
uker

Starter

Valper under avvenning
opp til 2 måneder

8
uke

Nytt fra Regionene

Nå nærmer året 2017 seg slutten, og for
mange er de faste aktivitetene/konkurranser over. Mange av de som har interesse for utstilling, har allerede begynt å
Nordland
planlegge 2018 sesongen. Og jeg vil tro
de som driver LC, agility, lydighet, rally, spor m.flere også har begynt å tenke på
neste års konkurranser. Jeg har bare oversikt over utstillingene, som det er lagt ut
terminliste på NKK på nå.

Her er en oversikt over de utstillingene som skal være i Nord norge i 2018 som whippet er deltagende på:

Region nord norge -

12-13 mai dobbelutstilling i Hammerfest.
26-27 mai dobbelutstilling i Narvik.
9-10 juni dobbelutstilling i Bodø.
16 juni utstilling i Tromsø.
17 juni NKK internasjonal utstilling i Tromsø.
22-23 juniBerlevåg
utstilling og LP i Kirkenes, jeg er usikker på om det er utstilling en eller
Honningsvåg
begge dagene.
7-8 juli dobbelutstilling i Vardø
Leirfjord i Sandnessjøen
28-29 juli dobbelutstilling i Svolvær
5 august for whippet NKK internasjonal på Fauske i Nordland.
Tana
bru august dobbelutstilling Mo I Rana
11-12
Deanušaldi
Vadsø
1-2 september dobbelutstilling
Tromsø
22-23 september dobbelutstilling
Sortland
Kirkenes
Lakselv
7 oktober for whippet NKK nordisk utstilling i Harstad.

I Nord norge går de faste utstillingene sin gang, til glede for mange. Det blir fort en
tradisjon å glede seg til det å dra på de faste utstillinger man trives på. Utstilling er for
de fleste mye mer enn selve resultatene. Det er turen dit, vennene man treffer igjen,
Hammerfest
å få se de nye whippetene som er kommet til, campingliv og det sosiale,
som betyr
aller mest på utstillinger. Mitt ønske for 2018, er at alle de som koser seg på utstilling,
tar godt imot de som kommer som nye fremover.

Glem at dere er konkurrenter når dere går ut av ringen. Gled dere med hverandre og
Leavdnja
gratuler hverandre med resultatene, selv om dere ikke er helt enige med bedømmelsAlta
en. Det er stor deltakelse på whippet på utstillinger over hele landet, og konkurransen
Karasjok
er stor. og det er flott at så mange ønsker vise frem sine whippeter forStorslett
bedømmelse. Kárášjohka
TROMSØ
Spesielt for landets oppdrettere er det flott at ens eget oppdrett blir vist fram. Så vær
med å oppmuntre og hjelpe de som er nye når det gjelder utstilling.
For dere som
Skibotn
har fått valp er det super trening å begynne med valpeshow. og mange lokale hundeklubber har ringtreninger (utstillingstreninger), der dere kan få hjelp til å trene først. Kautokeino
Valpeshow arrangeres på de fleste vanlige utstillinger, også for de rasene som ikke Guovdageaidnu
Bardufoss
er deltakenede på den ordinære utstillingen. Noen klubber
har også egne valpeshow
Harstad
Hammerfest
utenom utstillinger. Valpeshow kan du finne på terminlisten over uoffisielle utstillinger
Sortland
på NKK sin side, eller ved å følge med på facebooksiden Valpeshow eller nettsidene
til de lokale hundeklubbene.
Narvik

Røst
BODØ

Da ønsker jeg alle en riktig
god jul og nyttår, kos dere masse sammen med deres
Berlevåg
Honningsvåg
firebente.
Vardø

Hilsen distriktskontakt Hilde Mari Viola Jensen.
Tana bru
Deanušaldi
Lakselv
Leavdnja

Svolvær
For de som bor i nærheten av
Bodø der jeg bor, er det bare å si ifra om dere ønsker
info om utstilling, råd og
tips.
I
2017
hadde vi på noen utstillinger her i nord ringtrening
Stamsund
dagen før på utstillingsområdet. Det kan vi prøve på i 2018 også hvis det er interesse.
TROMSØ

Oppfordrer også alle til å å bruke facebooksiden for Norsk whippetklubb distrikt Nord
Norge mer aktivt fremover. Legg inn om det skjer noe aktivitet, turer eller lignende,
som flere kan delta på. Eller spør om noen vil være med på noe.

Vadsø
Kirkenes

Alta
Storslett

Karasjok
Kárášjohka

Skibotn
Fauske

Kautokeino
Guovdageaidnu
Bardufoss

Harstad
Sortland
Mo i Rana
Svolvær

Sandnessjøen

Narvik

Stamsund
Mosjøen

Brønnøysund

Røst
BODØ82

Fauske
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Her i Tromsø skjer det ikke så fryktelig mye
for tiden. Det er vinterferie for mange her i
nord når det kommer til hundesporter. Ingen utstillinger eller stevner nå før i april, og vi
er også i mangel av en treningshall for alle oss hundefolk. Vi har jo landslagshunder i
Agility her i Tromsø, og å trene på hardt isete føre er ikke særlig vennlig for hundekroppen. Husk: Nordlysutstilling i nordkjosbotn 14-15 april arr. av NMHK avd nord og avd
salten.

av rakettlyder fra Youtube. Begynne med lavt volum og så går høyere, mens hunden
får masse ros og godbiter. Dette gjør at lydene på nyttårsaften ikke blir helt ukjente.
Har du en skeptisk eller redd hund vil jeg absolutt anbefale og være sammen med hunden
hele tiden, spesielt ved midnatt. Gjerne gå ned i kjelleren og gi godbiter eller lek med
hunden din, slik at hunden ikke konsentrerer seg så mye om lydene. Det viktigste er jo
så klart at du selv ikke er engstelig.

Region nord norge - Troms

I Tromsø vokser Whippet voldsomt, noe som gleder oss svært. Jeg har lyst å få til jevnlige
Whippettreff for oss Whippetfolk i nord, kanskje fire ganger i året hadde passet bra.
Gjerne kom med innspill hvis det er noen aktiviteter dere vil gjøre. Ringtreninger tenker
jeg å arrangere nærmere våren da vi ikke har en innendørs plass å være. Frem til da
Hammerfest på
er vi med Whippet hjertelig velkommen å trene sammen med miniatyrhundklubben
mandager, innendørs. Meld dere inn i gruppen på Facebook for mer info - NMHK Avd Nord.

Ayla og Theo er i full julestemning, og har allerede ødelagt en god del julepynt. Jeg tror
vi må ha juletre-trening,
så vi slipper å ha en uheldig episode på julaften med familien.
Berlevåg
HonningsvågVi vil ønske alle en god jul og et godt nyttår! Håper 2018 blir et år med mye glede og
latter for både to og firbente.
Vardø

Mvh,

Distriktskontakt
Maja Andreassen
Tana
bru
Deanušaldi
Vadsø

Jul og Nyttår! Ikke glem av våre firbente.

Kirkenes

Lakselv
Leavdnja

Jeg vil også påminne alle om at i juletiden er det som vi alle vet mye god mat på bordet,
Alta
men det betyr ikke at våre hunder må smake på alt. Mange hunder blir syke i jula
grunnet for mye salt kjøtt ol. Husk at hundemagen ikke tåler like mye som vår. Det er Karasjok
TROMSØ
dessverre ikke like lett å kontrollere at bestefar eller kusina
smygerStorslett
en matbit under Kárášjohka
bordet, eller om sjefen selv sniker til seg noe fra kjøkkenbenken. Å ha litt skånefôr og
Skibotn
prebiotika tilgjengelig i jula er absolutt ikke dumt. Zoolac/Canicur, samt skånefôr (feks
i/d eller Intestinal) fås kjøpt hos veterinær reseptfritt og er kjempelurt å gi som både som
Kautokeino
Guovdageaidnu
forebyggende og ved akutt dårlig mage.

Honningsvåg

Berlevåg
Vardø

Bardufoss

Nyttårsaften er også like rundt hjørne Harstad
og mange hunder takler dette kbra. Dessverre er Hammerfest
Sortland
det noen hunder som er kjemperedde, og det er ubehagelig både for hund og eier. Da
vil jeg anbefale Sileo som fås kjøpt på resept som du må få hos veterinæren. Xanor kan
også fås kjøpt direkte hos veterinæren, dette er
angstempende, ikke bedøvende. Her i
Narvik
Tromsø rømmer mange hundeeiere
Svolvær inn i parkeringsanlegget i fjellet, der er det lite lyd
og lite vibrasjoner. Jeg vil anbefale til spesielt de med valper, men også andre til å spille
Stamsund

TROMSØ

Røst
BODØ

Storslett

Tana bru
Deanušaldi
Lakselv
Leavdnja

Vadsø
Kirkenes

Alta
Karasjok
Kárášjohka

Skibotn
Fauske

Kautokeino
Guovdageaidnu
Bardufoss

Harstad
Sortland
Mo i Rana
Svolvær

Sandnessjøen

Narvik

Stamsund
Mosjøen

Brønnøysund

Røst
BODØ84

Fauske
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Flora

Flora
Sandane

Lom

Førde
Førde

Sogndal
Sogndal

Voss

BERGEN
BERGEN

Harstad
Sortland

Øvre Årdal
Øvre Årdal

Voss
Røst

Odda
Odda

Geilo

Ringebu
Ringebu

Region vestlandet

Narvik
Innbygda
Svolvær
Innbygda
Lillehammer
Ønsker alle i regionen en riktig god jul og
Fagernes
Lillehammer Rena
ett spennende nyttår. Håper vi kan få til
Stamsund
Fagernes
Rena litt aktiviteter i 2018.
Elverum
Gjøvik Hamar
Ta
gjerne kontakt om du har noen ønsker
Gol
Elverum
Gjøvik Hamar
eller ideer. Så må jeg få gratulere alle i
Gol
Geilo
regionene med flotte utstillingsresultater
BODØ

Fauske

i 2017. Så mange flotte hunder og flinke
utstillere.

Kongsvinger
Kongsvinger
Anne Mette Mikkelsen
Hønefoss
Rjukan
OSLO Lillestrøm
Hønefoss
Rjukan
OSLO Lillestrøm
Drammen
Haugesund
Drammen
Haugesund
Askim
Kongsberg
Askim
Kongsberg
Valle Mo i Rana
Moss
Tønsberg
Region Sørlandet står for øyeblikket uten
STAVANGER
Valle
Moss Fredrikstad
Tønsberg
regionskontakt.
STAVANGER
Skien
Fredrikstad
Sandnessjøen
Skien
Sandefjord
Sandnes
Halden
Larvik
Sandefjord Halden Er det noen aktive whippeteiere som
Sandnes
Larvik
ønsker å være kontaktperson/samlende
Kragerø
Mosjøen
Evje
punkt i vår sørligste region?
Kragerø
Evje
Egersund
Brønnøysund
Arendal
Det er i hovedsak sosiale aktiviteter, evt.
Egersund
Flekkefjord
Arendal
idéer til ting man kan samles om som vil
Grimstad
Flekkefjord
være fokus. Whippetklubben har egen
Grimstad
Farsund
KRISTIANSAND
Fb-side for regionen og det vil være naturlig
Mandal
Farsund
KRISTIANSAND
at whippeteiere i regionen bruker denne Mandal

Region sørlandet

og dermed får/holder kontakt med andre
whippeteiere i regionen.
Ta kontakt med klubben på:
post@whippetklubben.no hvis dette er
noe for deg.

Region Midt-norge

Namsos
Grong
Steinkjer
Verdal
TRONDHEIM

Stjørdal

Kristiansund
Støren
Molde

g
o
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u
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Å
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y
N
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Sunndalsøra
Åndalsnes

Oppdal

86
Røros
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Steinkjer
Verdal

Region nord-vestlandet

	
  

Stjørdal

TRONDHEIM
Kristiansund

Vi arrangerer Myndeutstillingen i Bergen
igjen!

Støren
Molde

Sunndalsøra

Ålesund

Åndalsnes

Måløy
Flora

Dombås

Stryn

Sandane

Oppdal

Røros
Tynset

BERGEN OG OMEGN MYNDEKLUBB

Lom

ønsker	
  alle	
  velkommen	
  tilbake	
  til	
  årets	
  store	
  offisielle	
  myndeutstilling	
  og	
  valpeskue	
  i	
  
Bergen	
  8.	
  april	
  2018	
  
Ringebu
	
  
Øvre Årdal
Arrangør	
  og	
  sted	
  
Innbygda
Bergen	
  og	
  Omegn	
  Myndeklubb	
  har	
  fått	
  æren	
  av	
  å	
  arrangere	
  utstilling	
  i	
  regi	
  av	
  	
  Norsk	
  
Lillehammer
Myndeklubb,	
  Irsk	
  Ulvehundklubb	
  Norge,	
  Norsk	
  Whippetklubb	
  og	
  Norsk	
  Greyhoundklubb.	
  Vi	
  
Fagernes
Rena
arrangerer	
  offisiell	
  utstilling	
  og	
  valpeskue	
  for	
  hele	
  gruppe	
  10	
  samme	
  helg	
  som	
  NKK	
  Bergen.	
  
Utstillingen	
  
arrangeres	
  i	
  Frøyahallen	
  på	
  Laksevåg.	
  	
  Det	
  er	
  cirka	
  15	
  minutter	
  fra	
  NKK	
  sin	
  utstilling	
  
Elverum
Gjøvik Hamar
og	
  Bergen	
  Sentrum.	
  
Gol
	
  
Geilo
Dommer:
Frédéric Maison (Grand Chien De Culann) fra Frankrike

Førde
Sogndal

Voss
BERGEN

Odda

Kongsvinger
Hønefoss

Rjukan

Påmelding:
Elektronisk via www.nkk.no, min side, evt. manuell til BOM v/Anne Mette Mikkelsen,
Mons Slettens veg 21, 5265 Ytre Arna, eller e-post: wolfhound@ballygran.com
Bankgiro: 9801.21.05304.
Manuell og elektronisk påmeldingsfrist 05.03.18 Forlenget elektronisk påmeldingsfrist: 19.03.18

OSLO Lillestrøm

Drammen

Haugesund

Askim

Kongsberg
Valle

STAVANGER

Tønsberg
Skien

Sandnes

Larvik
Kragerø

Evje
Egersund

Arendal

Flekkefjord
Farsund

Priser:
Voksen/valp: Elektronisk: kr. 375/200. Manuell: 440/250. Utsatt: 475 F.o.m. tredje hund med
samme registrerte eier betales 1⁄2 avgift (gjelder ikke valper).

Moss
Fredrikstad

Sandefjord

Halden

Kontaktpersoner:
Anne Mette Mikkelsen: 920 22 386
Mange flotte premier, og selvsagt ett stort lotteri, mye god mat og en fantastisk stemning.

Grimstad
Mandal

KRISTIANSAND
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Velkommen til en sosial og hyggelig utstillingsdag!
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Norsk Whippetklubb
post@whippetklubben.no
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